MAIG COOPERATIU al Prat
L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, els ajuntaments i les entitats
d’economia social i les cooperatives del Baix Llobregat organitzen la
quarta edició d’aquest cicle d’activitats de difusió de l’economia social
i cooperativa a la comarca.
L’economia social promou la participació de les persones membres,
l’ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el
desenvolupament local. Existeixen cooperatives de treball a tots els
àmbits i sectors des de l’atenció a les persones, les energies renovables,
la comunicació o la indústria, entre d’altres. Alhora, les iniciatives
d’economia social i solidària prioritzen les dimensions socials, ambientals
i humanes de l’economia, a fi de resoldre més eficaçment les necessitats
de la ciutadania.
En aquesta publicació us resumim les activitats que tindran lloc al Prat.
Podeu consultar totes les activitats de la comarca a ateneucoopbll.cat

Us hi esperem!

Amb el suport de:

Promou:

Finançament:

Organitzen:
L’economia social als mitjans de comunicació locals:

www.elprat.cat/economia

#maigcoop

Més informació a:
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Activitats al Prat

Trobada popular

Festa Major del
barri cooperatiu
La Obrera
Primera festa major del barri
cooperatiu de “La Obrera”.
Durant tot el dia s’organitzen diferents activitats per a
totes les edats, de caràcter
lúdic, de promoció i d’intercanvi, amb fira del cooperativisme... Un espai per gaudir
i cooperar.
Lloc: Pl. Ramon Roigé i Badia
i Carrer Primer de Maig
Data i hora: Dimecres, 1 de maig,
de 10 h a 20 hores
Organitza: Cooperativa Obrera
de Viviendas i Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat
Accés: Gratuït

Cine club

Presentació del
Maig Cooperatiu
2019 al Prat.
Projecció
del film
“Arizmendiarrieta,
el hombre
cooperativo”
Presentació de les activitats
que es desenvoluparan en
el municipi en el marc del
“Maig Cooperatiu”. I projecció del film-documental
“Arizmendiarrieta, el hombre
cooperativo” (2018) sobre
José María Arizmendiarrieta
(1915-1976), el capellà que va
liderar la creació del major
grup cooperativista del món
Arrasate-Mondragón. Durada 97 min. Direcció: Gaizka
Urresti.
Lloc: Cinema Capri.
Av. de la Verge de Montserrat, 111
Data i hora: Dijous, 2 de maig,
a les 19.45 hores
Organitza: Ajuntament del Prat
de Llobregat i Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat
Més informació: www.elprat.cat
Accés: Gratuït

Xerrada- taula rodona

Bones pràctiques
d’emprenedoria en
economia social,
cooperativa
i solidària
Sessió oberta a emprenedores/rs i persones interessades que té com a objectiu
conèixer experiències d’èxit
en el món de l’emprenedoria
social. Amb la participació
de Mauricio O’Brien, co-director de la Fundació Goteo
(una iniciativa que ajuda
a llançar projectes amb
impacte social i procurar-los
finançament); Cristina Romero, fundadora de Hilittle
(marca de roba transformadora i sostenible, impulsora
de la campanya “Mediterranean Fragility”).
Lloc: Centre de Promoció
Econòmica. C/de les Moreres, 48
Data i hora: Dilluns, 6 de maig,
de 15 h a 18 hores
Organitza: Uikú Coworking El Prat
i Ajuntament del Prat + Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat
Més informació: www.elprat.cat;
facebook.com/UikuCoworking
Accés: Gratuït, cal inscripció a
online.elprat.cat

per a descobrir l’espai i a
tastar els seus esmorzars
saludables. Al estar situat
dins un recinte esportiu tots
els productes que s’ofereixen estan pensats per a
persones que tenen cura
del seu cos i que procuren
dur una dieta saludable i
equilibrada.
Lloc: Bar Sagnier. C/ Frederica
Montseny, 2-8, dins el CEM
Sagnier
Data i hora: Dimecres 8 i 15 de
maig, de 8 h a 10.30 hores
Organitza: La Fundació Rubricatus
Més informació: 93 478 46 29
www.rubricatus.org
Accés: Gratuït, cal inscripció
prèvia a csegura@tesiprat.com

Xerrada

6 disposicions
per moure’s en
la incertesa
En aquesta xerrada de
Talent Origami coneixerem i
practicarem molt breument
les 6 disposicions que ens
dotaran d’idees i recursos
per a donar resposta a
situacions imprevisibles, de
forma pràctica i imaginativa,
en el nostre treball o projecte d’emprenedoria.
Lloc: Uikú Coworking El Prat.
Primer de Maig, 16
Data i hora: Dijous, 9 de maig, de
15 h a 16 hores
Organitza: Heres Social, Uikú
Coworking El Prat i Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat
Més informació:
facebook.com/UikuCoworking
Accés: Gratuït, cal inscripció
prèvia

Jornada

Lloguer
cooperatiu
al Prat
La Cooperativa Obrera
de Viviendas organitza la
tercera edició de les Jornades d’habitatge cooperatiu,
amb l’objectiu de crear un
espai de debat al voltant de
les dificultats d’accedir a un
habitatge assequible i de les
propostes que hi ha sobre
la taula per pal•liar o transformar la problemàtica del
lloguer. Polítiques públiques
encertades i alternatives
des de l’economia social i
l’organització ciutadana. A
més donarem a conèixer
el model d’habitatge de
lloguer cooperatiu, assequible i estable de la COV.
Lloc: Centre de Promoció
Econòmica. C/de les Moreres 48
Data i hora: Dimarts, 14 de maig
de 9.15 h a 14 hores
Organitza: Cooperativa Obrera de
Viviendas + Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat
Més informació:
www.cov-elprat.com
Accés: Gratuït, cal inscripció
prèvia

Taller

Com es crea una
cooperativa
d’habitatge?
Passos i requisits

Portes Obertes

Taller pràctic per a totes
aquelles persones que
s’estiguin plantejant crear
una nova cooperativa d’habitatge o tinguin interès en
conèixer els passos a seguir
i el funcionament pràctic.

Dues jornades de portes
obertes al bar del Centre
Especial de Treball de La
Fundació Rubricatus. Dues
jornades de portes obertes

Lloc: Centre de Promoció
Econòmica. C/de les Moreres 48
Data i hora: Dimarts, 14 de maig
de 16 h a 18 hores
Organitza: Cooperativa Obrera de
Viviendas + Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat
Més informació:
www.cov-elprat.com
Accés: Gratuït,
cal inscripció prèvia

Esmorzars
saludables
al Sagnier

Mercat

Cooperatives
de les escoles
Bernat Metge
i Joan Maragall
El mercat de les cooperatives escolars és el dia en
què els alumnes de 5è de
primària de les escoles participants al programa Cultura
Emprenedora a l’Escola
venen els seus productes.
Hi trobareu les cooperatives
Crazy Kids, JMA i Maragall.
La iniciativa s’emmarca en el
programa Cultura Emprenedora a l’Escola, de la Diputació de Barcelona.
Lloc: Plaça Pau Casals
Data i hora: Dimarts, 21 de maig,
de 10 h a 12 hores
Organitza: Escola Bernat Metge,
Escola Joan Maragall, Ajuntament
del Prat de Llobregat
Accés: Gratuït

Networking

World cafè
amb Les Baules
En aquesta sessió es
reuniran els vuit projectes
seleccionats dins el marc
del projecte singular Les
Baules, juntament amb
experts i altres entitats
del sector cooperatiu i de
l’alimentació. Junts compartirem els nostres projectes
i col•lectivament els enriquirem mitjançant la metodologia de pitch i feedback.
S’aportaran idees i crítiques
constructives als projectes, i
és una bona oportunitat per
a conèixer altres projectes. A
més s’anunciaran les bases
dels dos premis que s’oferiran amb dotació de 3.000
euros cadascun per a les
cooperatives més innovadores creades en el període
del programa.
Lloc: Centre de Promoció
Econòmica. C/de les Moreres 48
Data i hora: Dimarts, 21 de maig,
de 10 h a 13:30 hores
Organitza: Nou Verd SCCL,
Social Business City Barcelona i
Fundació Espigoladors (Projecte
Singular). Promou Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya,
impulsat per Nou Verd SCCL,
Social Business City Barcelona
i Fundació Espigoladors i amb
el finançament del Ministerio de
Trabajo, migraciones y seguridad
social
Més informació:
www.lesbaules.com
Accés: Gratuït, cal inscripció a
lesbaules@espigoladors.com

Portes obertes

Coneix
Cal Tudela

Vine a conèixer el projecte de masoveria social
de Cuina Justa-Fundació
Cassià Just amb un recorregut guiat pels camps de
conreu, els productes de
proximitat i el projecte social.
Lloc: Masia Cal Tudela.
Camí Cal tet, s/n
Data i hora: Dissabte, 25 de maig,
de 11.00 h a 14.00 hores
Organitza: Cuina Justa-Fundació
Cassià Just
Accés: Gratuït

Festa Popular

Festa del
Cooperativisme
Trobada anual dels més
de 1000 socis i sòcies de la
COV. Durant el matí organitzem activitats per a tota la
família, al migdia el dinar per
socis i a partir de les 21 hores
ball obert a tothom.
Lloc: Pl. Ramon Roigé i Badia
Data i hora: Dissabte, 25 de maig,
tot el dia
Organitza: Cooperativa Obrera de
Viviendas
Accés: Activitats gratuïtes excepte
dinar, obert únicament a socis.
Els tiquets dels socis es recolliran
a la COV
Més informació:
www.cov-elprat.com

Jornada

Indústria
i cooperativisme
L’objectiu de la jornada
és generar interès per la
generació de nous i innovadors projectes cooperatius
de caire industrial. Emmarcarem el tema en la situació actual de la indústria i
parlarem de finançament,
reconversió, incorporació de
socis, etc. I, sobretot, coneixerem exemples de bones
pràctiques de cooperatives
industrials del nostre entorn.
Lloc: Centre de Promoció
Econòmica. C/de les Moreres, 48
(Sala d’Actes)
Data i hora: Dimarts, 28 de maig,
de 9 h a 14:30 hores
Organitza: Ajuntament del
Prat del Llobregat + Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat
Més informació: www.elprat.cat
Accés: Gratuït,
cal inscripció prèvia a
economiasocial@elprat.cat

Xerrada
Formació

Escolta empàtica,
assertivitat
i gestió
de conflictes
Amb El Camino del Elder.
Adreçada a emprenedors/
es i entitats de l’economia
social per aprendre competències transversals per
a gestionar la diversitat i el
conflicte en les relacions i en
els grups des d’una mirada
integral i sistèmica, a partir
d’una comunicació conscient basada en l’escolta
empàtica i l’assertivitat.
Lloc: Centre de Promoció
Econòmica. C/de les Moreres 48
Data i hora: Dijous, 23 de maig,
de 9:30 h a 14:30 hores
Organitza: Ajuntament del Prat de
Llobregat + Ateneu Cooperatiu
del Baix Llobregat
Més informació: www.elprat.cat
Accés: Gratuït. Cal inscripció
prèvia a online.elprat.cat

I tu, treballes o
feineges? Una
reflexió sobre els
temps i els treballs de les dones
Les dones dediquen cada
dia 4 hores a les tasques
de la llar, el doble que els
homes i son les cuidadores
familiars principals en tots
els moments del cicle vital.
En aquesta xerrada taller
proposem una reflexió sobre
els temps i els treballs de les
dones, mitjançant una dinàmica participativa i vivencial.
Convidarem a les persones
participants a reflexionar
sobre els usos del temps en
el seu dia a dia, i de quina
manera el fet de ser home o
dona condiciona el nostre rol
a la família, la nostra participació món laboral i a la vida
política, social i comunitària.
Lloc: Centre Cívic Palmira
Data i hora: Dijous, 30 de Maig,
10 hores
Organitza: Cercle Sud + Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat
Accés: Gratuït

